OVERSIKT OVER OPPSETT
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Maskinvare: Kick EM, Curve EM
Programvareversjon: ENT EM 1.2
EM-KOMPONENTER
a EM-feltgenerator
s EM-basestasjon (grensesnittboks)
d EM-strømforsyning
f Kick-/Curve-monitorvogn

a

MERK: Kontroller at EM-strømforsyningen er avslått før
du kobler til kablene.

d
s

f

FESTEMETODER FOR EM FELTGENERATOR
Fest EM-feltgeneratoren til operasjonsbordet med enten
festeplaten a eller posisjoneringsarmen s.

a

s

KICK EM-TILKOBLINGER

f

a Koble EM-strømforsyningen til en stikkontakt.
s Koble Kick-monitorvognen til en stikkontakt.
d Koble EM-basestasjonen til EM-strømforsyningen og
Kick-monitorvognen.
f Koble EM-feltgeneratoren til EM-basestasjonen.

a

MERK: Bruk kun jordede nettstrømkabler som medfølger
systemet.

s

d

TILKOBLINGSPORTER PÅ EM-BASESTASJONEN
a Port for EM-strømforsyning
s Port for EM-feltgenerator
d Port for Kick-/Curve-monitorvogn
f EM-instrumentport

f

a s d
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CURVE-TILKOBLINGER
a Koble Curve-monitorvognen til en stikkontakt.
s Koble EM-basestasjonens strømforsyning til
kamerauttaket.
d Koble EM-basestasjonen til USB-porten for
tilleggskomponent for EM-sporing på
Curve-monitorvognen.
f Koble EM-feltgeneratoren til EM-basestasjonen.

f

MERK: Bruk kun jordede nettstrømkabler som medfølger
systemet.

d
s

a
CURVE-TILKOBLINGSPANEL

a
s

d
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a Nettstrømbryter
s USB-port for tilleggskomponent for EM-sporing
d EM-basestasjonens strømforsyningsport (kamera)

SETTE OPP SYSTEMET
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Maskinvare: Kick EM, Curve EM
Programvareversjon: ENT EM 1.2
MONTERE FESTEPLATE FOR
EM-FELTGENERATOREN
• Monter festeplaten for EM-feltgeneratoren på høyre side,
venstre side eller øverst på operasjonsbordet.
• Før stroppene gjennom hullene på festeplaten og fest dem
gjennom det motstående hullet.
• Før stroppen stramt rundt operasjonsbordet for å feste
platen på plass.
• Monter festeplaten for EM-feltgeneratoren på festeplaten.
• Se til at den gule stripen vender mot pasientens hode.

MONTERE EM-FELTGENERATORENS
POSISJONERINGSARM
• Fest posisjoneringsarmen på skinnen på
operasjonsbordet.
• Trekk låsespaken frem mot a og monter
EM-feltgeneratoren på posisjoneringsarmen.
• Skyv låsespaken a inn for å låse den.
• Se til at den gule stripen s vender mot pasientens hode.

s
a

MERK: Metallgjenstander og utstyr kan forstyrre EM-feltet
(se feilsøking).

a

s

MONTERE EM-BASESTASJONEN (KUN KICK EM)
Monter EM-basestasjonen på én av følgende måter:
• på skinnen på operasjonssengen a
• på Kick EM-holderen s

STARTE PROGRAMVAREN
•
•
•
•
•
•
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Velg pasienten.
Velg EM Navigation fra ENT-arbeidsflyten.
Velg pasientdata.
Utfør registrering.
Utfør navigering.
Kalibrer instrumenter ved behov.

VELGE REFERANSEFIKSERING
Velg en metode for festing av EM-pasientreferansen:
• Skull Reference Base: Knepp fast på
EM-referansefundament for hodeskalle.
• Taped EM Patient Reference: Fest direkte på huden ved
bruk av tape.

MERK: Hvis du velger Taped EM Patient Reference, må
du utføre steril registrering etter drapering for å unngå
bevegelse av pasientreferansen.

MONTERE EM-PASIENTREFERANSE
• Rengjør, tørk og fjern hår fra et område der det er lite
sannsynlig at huden vil forskyves.
• Enten tape EM-pasientreferansen fast på huden a eller
knepp den fast på EM-referansefundament for
hodeskalle s.
• Fest stroppen i avlastningsenheten på festeplaten eller før
kabelen i en sløyfe og fest den til hodet.
• Koble EM-pasientreferansen til en instrumentport.

a

s

MERK: Hvis EM-pasientreferansen beveger seg etter
registreringen, må pasienten registreres på nytt.

POSISJONERE PASIENTEN I EM-FELTET

a

• Juster EM-feltgeneratoren og pasienten slik at
pasientreferansen befinner seg innenfor det optimale
sporingsvolumet a.
• Velg Next for å fortsette.
Fargen angir pasientens hodeposisjon:
- Grønn: God posisjon
- Gul: Akseptabel posisjon
- Rød: Posisjon må forbedres

MERK: Bruk ikke innenfor 20 cm av en installert
pacemaker.

DRAPERE PASIENTEN
• Desinfiser den eksponerte hudoverflaten.
• Draper pasienten, EM-pasientreferansen og
EM-feltgeneratoren. Unngå forskyvning av huden og
bevegelse av EM-pasientreferansen.
• Koble EM-pekeren (etter drapering) til en instrumentport
på EM-basestasjonen.

MERK: La det være nok eksponert hudoverflate til å
utføre registrering av overflateavstemming.
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REGISTRERING OG NAVIGERING
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Maskinvare: Kick EM, Curve EM
Programvareversjon: ENT EM 1.2

a

METODER FOR OVERFLATEAVSTEMMING
Du må ta opp 3 av 4 punkter i en angitt rekkefølge.
• Ta opp et punkt ved å sette EM-pekerspissen forsiktig mot
pasientens hud, og trykke på kontrollknappen a.
• Hvis et punkt på en pasient ikke kan tas opp, kan du hoppe
over det ved å trykke på Skip Point. Bruk protuberantia
occipitalis externa som erstatningspunkt.

REGISTRERING AV OVERFLATEAVSTEMMING
Det grønne området indikerer registreringsområdet.
• Hold EM-pekeren forsiktig mot huden i en vinkel på 45° og
hold inne kontrollknappen.
• Fortsett å dra EM-pekerspissen over hudoverflaten, helt til
fremdriftssøylen a er fullført. Prøv å ikke forskyve
hudoverflaten eller lage fordypninger i den.
• Om nødvendig starter du registreringen på nytt ved å
trykke på Start Over.

a

MERK: Ikke ta opp punkter i luften. Ta pause mellom
opptak av punkter ved å slippe kontrollknappen (trykk på
den igjen for å fortsette).
VERIFISERING ETTER REGISTRERING AV
OVERFLATEAVSTEMMING
• Verifiser ved å holde EM-pekeren mot flere anatomiske
landemerker som er vidt fordelt (dvs. begge sider av ansiktet,
toppen på hodet, nesetippen, tenner i overkjeven osv.).
• Hvis verifiseringen er akseptabel, trykker du på Yes.
• Hvis verifiseringen IKKE er akseptabel, trykker du på No,
og velger:
- More Points for å ta opp flere punkter.
- Start Over for å starte registreringen igjen.
- Landmark for å endre registreringsmetode.

REGISTRERING AV LANDEMERKER
• Velg Landmark fra rullegardinmenyen på
registreringsskjermbildet.
• Definer ≥ 4 punkter på 3D-modellen for å aktivere knappen
Registration. Punktene legges til i listen i sidefeltet.
• Velg Registration for å starte.
• Registrer minst fire punkter.
• Velg Verification.
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VERIFISERING ETTER REGISTRERING AV
LANDEMERKER
• Verifiser ved å holde EM-pekeren mot flere anatomiske
landemerker som er vidt fordelt (dvs. begge sider av ansiktet,
toppen på hodet, nesetippen, tenner i overkjeven osv.).
• Verifiser flere punkter på områder som er vidt fordelt.
• Hvis verifiseringen er akseptabel, trykker du på Yes.
• Hvis verifiseringen IKKE er akseptabel, trykker du på No,
og velger:
- Plan Points for å endre punktvalget.
- Start Over for å starte registreringen igjen.
- Surface Matching for å endre registreringsmetode.

NAVIGERINGSVISNINGER
• Navigasjonsskjermbildet viser pasientens anatomiske
informasjon:
- i en 3D-modell hvis det navigerte instrumentet er utenfor
hodet
- i aksiale, koronale og sagittale visninger
• Navigasjonsskjermbildet viser videosignaler for optiske
instrumenter (f.eks. endoskop)

a

ENDRE BILDESETT OG OPPSETT

s

• Velg ikonet Data for å vise bildesett, objekter, baner og
oppsett.

a Selected Data: endre bildesettet eller gjøre et objekt eller
en bane synlig/usynlig.
s Layouts: endre oppsettet.

AUTO-ZOOM OG ZOOM UNDER NAVIGASJON
Auto-Zoom er deaktivert som standard.
• Skyv Auto-Zoom mot høyre for å aktivere.
- Hold det navigerte instrumentet stødig i den samme
posisjonen.
- Zoom-faktoren blir værende så lenge instrumentet
navigeres langsomt.
• Skyv Zoom mot venstre/høyre for å zoome ut/inn.

a
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STERILE INSTRUMENTER
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Maskinvare: Kick EM, Curve EM
Programvareversjon: ENT EM 1.2
STERILISERING OG BRUKSTELLER
• Steriliser instrumentene etter hver bruk, og skift dem ut når
de har vært brukt 20 ganger.
• Klipp av en flik av steriliseringstelleretiketten etter hver
bruk, helt til de 20 steriliseringene er oppbrukt.
• Telleren i programvaren sporer bruken automatisk. En
varselmelding vises når et instrument har blitt brukt
16 ganger eller mer.

a

d

s

INDIKATORER FOR INSTRUMENTSTATUS

f

a Instrumentet er innenfor sporingsvolumet, og
sporingsnøyaktigheten er akseptabel.
s Instrumentet er innenfor sporingsvolumet, men
sporingsnøyaktigheten er nedsatt.
d Instrumentet er innenfor sporingsvolumet, men
sporingsnøyaktigheten er ikke akseptabel. Instrumentet blir
ikke sporet.
f Instrumentet er utenfor sporingsvolumet, eller er ikke
tilkoblet EM-basestasjonen.

PÅSETTING
Sett sammen kompatible, sterile EM-instrumenter eller
sugeslanger med EM-instrumentreferansen.
• Plasser EM-instrumentreferansene a forsvarlig på
StarLink-grensesnittet s slik at tennene stemmer
overens.
• Stram festeskruen til den ikke kan strammes mer.

s

a

a

STERIL EM-PEKER

s

ENT EM har en EM-peker som kan steriliseres.
a Kalibreringspunkt
s Kontrollknapp
d EM-sensorspoler
f Tilkoblingsplugg

d
f
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KALIBRERINGSAKTIVERING
Det finnes to måter å åpne kalibreringsdialogboksen på:
• I navigasjonsmodus: ved å plugge inn en
instrumentreferanse.
• Før registreringen starter: ved å plugge inn
instrumentreferansen og plassere instrumentet inne i
sporingsvolumet.
I begge tilfeller åpnes kalibreringsdialogboksen automatisk.

KALIBRERING

a

• Sett instrumentspissen på pekerens kalibreringspunkt, og
trykk deretter på kontrollknappen.
• Hold instrumentet i ro til fremdriftssøylen er full.
• Roter instrumentet sakte (ca. 50°) til fremdriftssøylen a
er full.
• Hold instrumentspissen i ro i noen sekunder til
fremdriftssøylen er full.

KALIBRERINGSVERIFISERING
Etter fullført kalibrering vises avstanden til
verifiseringpunktet.
• Velg Yes hvis kalibreringsresultatet er akseptabelt.
Navigeringsskjermbildet åpnes.
• Velg No hvis kalibreringsresultatet ikke er akseptabelt.
Kalibreringen starter på nytt.
Verifiser de kalibrerte instrumentene ved å kontrollere mot
kjente anatomiske landemerker.
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FEILSØKING

...............................................................................................................................................................................................................................................

Maskinvare: Kick EM, Curve EM
Programvareversjon: ENT EM 1.2
MULIGE KILDER TIL EM-FORSTYRRELSE

a
s

• Enheter: EM-basestasjon og Kick-monitorvognen skal
stå ≥ 60 cm fra EM-feltgeneratoren.
• Kabling: Surr ikke kabelen til EM-feltgeneratoren rundt
EM-feltgeneratoren mens den er i bruk.
• Instrumenter: Enkelte eldre StarLink-klemmer og
endoskop, Blakesley-klemmer og mikrodebrider.
• Metaller: Kobber, aluminium, messing, ferromagnetiske
materialer (f.eks. jern) osv.
• Annet: Anestesiutstyr, endoskopiutstyr, instrumentbord a,
operasjonsbord, operasjonslamper s, mobiltelefoner,
monitorer, MR, piercinger eller klokker.

SPORINGSVOLUM
Hvis sporingsvolumet er mindre enn vanlig:
• Identifiser det dårlige sporingsområdet ved bruk av
EM-peker (sterilt miljø) eller EM-pasientreferanse (usterilt
miljø).
• Finn en lokal kilde til forstyrrelse (se liten over).
• Flytt utstyret rundt for å oppnå maksimalt volum.
• Hvis operasjonsbordet skaper forstyrrelse, må du legge en
skumpute mellom bordet og pasienten.

MULIGE KILDER TIL REGISTRERINGSFEIL
• Områder med løs hud eller områder der anatomien kan ha
endret seg etter skanningen.
• EM-pekeren beveges for raskt.
• Områder med tykt vev mellom huden og beinet.
• Punkter ble ikke tatt opp i områder med vid fordeling på
begge sider av hodet.
• Datasettene ble ikke tatt opp i henhold til Brainlabs
skanneprotokoll.

INSTRUMENTKALIBRERINGSFEIL
MERK: Når du setter et nytt instrument på den samme
instrumentreferansen, må ny kalibrering utføres.
Pass på at:
• Instrumentspissen holder seg vinkelrett (90°) i forhold til
kalibreringspunktet.
• Instrumentskruen er godt strammet til.
• Avstanden mellom instrumentreferansen og
instrumentspissen er mindre enn 20 cm.
• Kun instrumentet som skal kalibreres, EM-pekeren og
EM-pasientreferansen er i sporingsvolumet.
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